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Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce č.j. 493DDE2017 o konání veřejné dražby dobrovolné elektronické 

dle zákona č. 26/2000 Sb. 
 

Tento Dodatek č. 1 navazuje na Dražební vyhlášku o konání veřejné dražby dobrovolné elektronické a v souladu s § 21 zákona 

o veřejných dražbách informuje ohledně věcí movitých. 

 

1.  Dražebník 

REXIM REALITY s.r.o. se sídlem Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10, IČ: 492 45 031. Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 20645.  

 

2.  Navrhovatel 

Hart & Partners, v.o.s. se sídlem Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5, IČ: 046 80 294, jednající ohlášeným společníkem Ing. 

Dominikem Hartem, je insolvenční správce, jmenovaný usnesením č.j. 25 D354/2015-65, Nd 102/2015 Okresního soudu 

v Semilech pověřeným soudním komisařem JUDr. Vladimírem Lánským, notářem v Jilemnici, ze dne 09.06.2017, likvidačním 

správcem pozůstalosti po Věře Citové, nar. 25.12.1958, naposled trvalým pobytem Harrachov č.p. 502, zemřelé dne 

31.03.2015. Usnesení nabylo právní moci dne 05.07.2017. 
 

3.  Vlastník předmětu dražby 

Vlastník předmětu dražby: SJM Cita Vladimír, nar. 06.12.1959 a Citová Věra, nar. 26.12.1958, oba bytem Harrachov č.p. 

502, 512 46 Harrachov  

Předmětem dražby je nemovitost, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na Listu vlastnictví č. 527 pro 

katastrální území Harrachov, obec Harrachov, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Jablonec nad Nisou, a to jmenovitě: 

 Pozemek parc. č. St. 871, o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území 

Součástí je stavba: Harrachov, č.p. 502, rod. dům,  stavba stojí na pozemku St. 871 

 Pozemek parc.č. 413/11, o výměře 383 m2, ostatní plocha, jiná plocha, rozsáhlé chráněné území   

 

4.  Místo, datum a čas zahájení dražby 

Dražba se uskuteční dne 30.11.2017 od 10.00 hod na internetové adrese www.portalaukci.cz/rexim. 

 

5.  Nové skutečnosti   

V předmětu dražby se nachází velké množství věcí movitých, včetně stavebního materiálu. Z  věcí movitých, které nepatří 

vlastníkům-zůstavitelům, jsou vyjmuty: motocykl a jízdní kolo, nacházející se v chodbě v přízemí nemovitosti. Tyto věci movité, 

dle sdělení navrhovatele předmětné dražby, jsou ve vlastnictví třetích osob.   

 

6.  Ostatní 

Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce byl sepsán v šesti stejnopisech. Text Dodatku č. 1 zašle dražebník v zákonem stanovených 

lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách. 

 

 

V Praze, dne 15.11.2017 
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